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Marijampolės kultūros centro
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas
Vykdytojas (-ai), kodas

2015-2017 metai.
Marijampolės kultūros centras, 190496013

Programos pavadinimas

BENDRUOMENĖS KULTŪRINIŲ POREIKIŲ
TENKINIMO BEI UGDYMO PLĖTRA

Kodas

Programos parengimo
argumentai
Ilgalaikis prioritetas
(pagal SPP)
Šia programa įgyvendinamas
kultūros centro strateginis
tikslas:

Programa parengta, siekiant gerinti sąlygas
bendruomenei dalyvauti kultūroje ir ją vartoti

Marijampolės

Siekti įvairių kultūros žanrų gyvybingumo, globoti
ir skatinti etninę kultūrą bei meno veiklas
Marijampolės savivaldybėje.

Kodas

01

Programos tikslas

Skatinti profesionalaus ir mėgėjų meno veiklą ir
sklaidą

Kodas

01

Marijampolės kultūros centras,190496013

Kodas

05

-

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Uždaviniai ir priemonės:
1. Skleisti profesinį meną
1.1.Tęsdami sutartis su Lietuvos Nacionaline Filharmonija, Muzikų rėmimo fondu rengti
profesionalaus meno koncertus.
1.2.Palaikyti ir stiprinti ryšius su profesionaliais meninkais, rengiant jų parodas galerijose.
2.Puoselėti ir skleisti mėgėjų meną
2.1. Sudaryti sąlygas meninei saviraiškai ir jos pristatymui Marijampolės bendruomenei.
2.2. Sudaryti sąlygas meno mėgėjų kolektyvams dalyvauti konkursuose bei atstovauti
Marijampolę respublikinėse dainų šventėse.
2.3.Rengti laisvųjų meninkų, tautodailininkų, fotomeninkų parodas.
3. Visapusiškas vaikų ir jaunimo meninių gabumų ugdymas
3.1.Udyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per savarankišką poreikių tenkinimą – dainuoti,
šokti, vaidinti, dalyvauti kūrybinėje veikloje, patirti kūrybos džiaugsmą.
3.2. Lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, gebėti įsiklausyti ir pajusti kūrybos emocijas, ugdyti
jausmų kultūrą.
3.3. Ugdyti asmenybės bruožus (dėmesį kokybei, darbštumą, sąžiningumą, kūrybiškumą,
iniciatyvą), kurie skatintų sąmoningai darbinei veiklai, suvokiant jos vertę.

1

Skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje, išsaugoti ir
populiarinti Lietuvos ir Sūduvos krašto tradicijas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Programos tikslas

Kodas

02

Uždaviniai ir priemonės:
1. Išsaugoti istorinę ir kultūrinę atmintį
1.1. Rengti Lietuvos respublikos valstybinių švenčių minėjimus.
1.2. Rengti kultūrinius renginius atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimui.
2. Puoselėti ir plėtoti Sūduvos krašto tradicijas
2.1. Tęsti edukacines programas.
2.2. Rengti tautodailės parodas - konkursus.
2.3. Dalyvauti respublikiniuose, tarptautiniuose etnokultūros renginiuose, konkursuose ir
parodose.

Programos tikslas

Ugdyti personalo kompetenciją

Kodas

03

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Uždaviniai ir priemonės:
1. Skatinti personalą mokytis ir kelti kvalifikaciją.
1.2. Dalyvauti kultūros centro veiklą skatinančiuose projektuose.
1.3. Didinti personalo kompetenciją, dalyvaujant seminaruose bei pasitarimuose.
2. Skleisti gerąją patirtį, sudaryti Marijampolės kolegijai praktinio mokymo sąlygas
2.1.Vykdyti pasikeitimą gerąja patirtimi, rengiant išvykas į Lietuvos bei užsienio kultūros
centrus.
2.2. Skatinti dalyvauti LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos liaudies kultūros centro skelbiamuose
konkursuose.
2.3. Sudaryti galimybes Marijampolės kolegijos kultūros vadybos studentų praktiniams
mokymams.
3. Didinti personalo motyvaciją, redaguoti ir tikslinti pareiginius nuostatus
3.1. Surengti darbuotojų atestaciją, peržiūrėti ir tikslinti darbuotojų pareiginius nuostatus.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas 2015 metais:

Visų renginių kiekis padidės - 1 % .
Visų lankytojų skaičius padidės - 5 %.
Meninių programų skaičius padidės -1 %.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto, specialiųjų programų bei projektų lėšų.
Marijampolės savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa:3 prioritetas: Modernios ir saugios visuomenės plėtra.
3.1. Pagerinti sąlygas vietos bendruomenei dalyvauti kultūroje ir ją vartoti.
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